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หัวข้อที่จะกล่าวถึง
• โครงการ ความสำเร็จของโครงการ ความเป็นไปได้
• ส่วนประกอบโครงการ ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ระบบงาน
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และการบริหารโครงการ
• สถาปัตยกรรมระบบ ปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาระบบงาน
• เรื่องของ การพัฒนาระบบงาน ซอฟต์แวร์ และ ระบบ
• การประเมินงาน ราคา
• ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข จากโครงการ
พัฒนาระบบงานไอซีที
• Key Success Factors and Critical Risks
• กรณีศึกษา

ใช้สำหรับบรรยายงานสัมนา EA หน่วยงานภาครัฐ

สิ่งแรกที่ต้องรู้….
รู้จักกับโครงการไอทีและลักษณะที่สำคัญของโครงการไอที ?
! ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีความซับซ้อนสูง
! มีลักษณะเฉพาะ ——> มีความแตกต่างจากโครงการแบบอื่นที่ไม่มี
!
!
!
!
!
!

การวาง เขียนแบบ (Blue print)
มีข้อจำกัด ——> จำกัดทรัพยากรและเงิน
มีคนเกี่ยวข้องมาก, เกี่ยวโยงกันหลายฟังก์ชั่นในหน่วยงาน
มีขั้นตอนการทำงานมาก
มุ่งสู่เป้าหมาย แต่วัดผลยาก
ผลลัพธ์คือการบริการผู้ใช้งาน หรืองานบริการสังคม
การประเมินราคา และหาราคากลางได้ยาก

อะไรคืองานการเขียนแบบ (Blue print) โครงการไอทีที่ดี?
เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้, ความชำนาญ, เครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆ
เพื่อเป้าหมาย เป็นงานที่สร้างจากจินตนาการสู่รูปธรรม มีรายละเอียดที่
มาก ต้องออกแบบให้ได้รายละเอียดโดยเฉพาะงานระบบ ที่มีความซับ
ซ้อน ระบบการทำงานที่เกี่ยวพันกับคน หรือหน่วยงาน

โครงการพัฒนาไอที มีต้นทุน ค่าใช้จ่ายสูง มักมี
การวางแผน หรือเตรียมการต่ำ
สมมุติว่าเราต้องการจะสร้างซอฟต์แวร์.
มักไม่วางแผนงานให้เรียบร้อยก่อน โดยเฉพาะเรื่อง
กรอบเนื้อหา กระบวนการ ขั้นตอนวิธี เทคโนโลยี เพื่อ
งานสร้างและคำนวณงบประมาณที่จะทำให้สำเร็จ?
ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าปริมาณงานอยู่ข้างหน้ามีเท่าไร เมื่อเริ่ม
สร้างแล้ว จะพบปัญหาไม่ตรงใจ ทำไม่สำเร็จ งานบาน
ปลาย หาจุดจบไม่ได้ เท่ากับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่,
มักพบว่าสร้างแต่ทำไม่สำเร็จครบตามวัตถุประสงค์

ความตั้งใจของทีมงานที่เสนอโครงการ
ถึงแม้ว่าทุกคนในทีมงานมีความตั้งใจ:
• ทำแต่สิ่งดี
แต่ไม่สามารถ
• ทำงานหนัก
เอาชนะความยุ่งยาก
• มีความคิดสร้างสรรค์
ซับซ้อนของงานได้
เพราะขาดการเสนอ
• จริงใจ แน่วแน่
แผนโครงการที่ดี
• มุ่งสู่ความสำเร็จ
ขาดรายละเอียด
พอที่จะให้พิจารณา
• มีความสุขกับผลลัพธ์
ความเป็นไปได้
• อยากให้งานไปด้วยดี
ความเหมาะสมได้
• เต็มใจช่วยแก้ปัญหา

แนวทางการเขียนเสนอโครงการพัฒนาระบบงานไอที
1 วางแผน กําหนดขอบเขต
• ดูเป้ าหมายการดําเนินงาน
• ดูขอบเขต การลงทุน
• กรอบการทํางาน และความต ้องการ
ออกแบบ
กระบวนการ
ทางธุรกิจใหม่

2 ออกแบบสถาปัตยกรรมไอที
• กําหนดแบบสถาปั ตยกรรมองค์กร EA ข ้อมูลข่าวสาร
• เทคนิคการประยุกต์
• และความเป็ นไปได ้
3 ขนตอนการพ
ั:
ัฒนา

หุ ้นส่วน
พาร์ตเนอร์

สร ้าง
D
ซือ
เช่า

ใช ้วิธใี ด
ใครเกีย
J วข ้อง
มีกระบวนการใด

ที่มา : ดัดแปลงจาก MIS โดย Turban

4 การทดสอบ ติดตงั: และการบูรณาการ
• การทดสอบ ติดตังD ฝึ กอบรม
• ดูแลรักษาความปลอดภัย
5 ใช้งาน บํารุงร ักษา และปร ับปรุง
• ใช ้งาน
• บํารุงรักษาและปรับปรุง

• การเขียนโครงการละเอียด ชัดเจน เหมือนการสร้างอาคาร
ที่มีแบบสถาปัตยกรรมดี ชัดเจน
• โครงการที่ใช้เทคนิคขั้นสูง เสนอเครื่องมืออะไร ปริมาณ
งานแค่ไหน หาบุคลากรมาช่วยอย่างไร
• งานระบบจะเกี่ยวกับคนมาก และเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
เดิม ข้อเสนอต้องมีข้อมูลนี้
• เสนอตัวแปรที่ต้องบริหารจัดการมาก ทั้ง เงิน คน ทรัพยากร
ฯลฯ
• เสนอเงินลงทุนเหมาะสม มีความเป็นไปได้
• เสนอแผนงานที่ดี เขียนโครงการรัดกุม

การเขียนโครงการระบบงานไอทีมีหลาย
องค์ประกอบ
องค์ประกอบหลัก

โครงสร ้างพืน
D ฐานไอที

การจัดการ
D
• จัดการการซือ
• จัดการโครงการ
• ประเมินผล

– กระบวนการ กรรมวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน
สถาปัตยกรรมการดำเนินการทางธุรกิจ ทางเทคโนโลยี
ทางมั่นคงปลอดภัย
– โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
– กระบวนการงาน และการพัฒนาซอฟต์แวร์

พาร์ตเนอร์

หุ ้นส่วน
พาร์ตเนอร์

โครงการที่ดีจึงขึ้นกับการเริ่มต้นที่ดี

หุ ้นส่วนทางธุรกิจ
Win-Win

– ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย
– บุคลากร

กรอบแนวคิดการสร้างพิมพ์เขียว
การสร้างพิมพ์เขียว EA เกี่ยวข้องกับ

มีหลายวิธีในการดำเนินการจัดหาระบบงาน
ไอที

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย

ธรรมาภิบาล EA

กำลังคน, กระบวนการ
และ เครื่องมือ

สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจ
สถาปัตยกรรมการประยุกต์

กระบวนการระบบงานไอที

แบบแผนสถาปัตยกรรมองค์กร EA

• ซื้อของสำเร็จ
• เช่าใช้
• จ้างพัฒนา
• สร้างเอง
• เป็นการผสม
กระบวนการจัดหาก็มีความซับซ้อน และยุ่งยาก จึงต้องมีแบบ

การว่าจ้างการพัฒนาระบบงาน
• เป็นงานที่ต้องมีข้อกำหนดแบบแปลนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากที่จะทำข้อกำหนดให้ได้ดี ใช้เวลามาก แต่มักให้เวลา
ได้น้อย

ความล้มเหลวของระบบงานไอที
การนิยามความล้มเหลวของงานไอที:

• เป็นงานที่ต้องคิดให้รอบด้าน ละเอียดทุกขั้นตอน
• มีเทคนิคการพัฒนาหลายรูปแบบ ที่ผู้ว่าจ้างต้องตามให้
ทัน

• ทำไม่ได้ดังที่ตั้งหวังไว้

• การเชื่อมต่อกับระบบอื่น การใช้งานร่วมกัน จะทำให้เกิด
ข้อจำกัด

• ใช้งานไม่ได้

• การควบคุมงานยาก หากไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน
• งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ
• การบำรุงรักษาเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง

• ทำงานไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด
• ใช้งบประมาณมากเกินไป
*

ปัญหาของงานขณะดำเนินการโครงงาน
ไอที หากข้อกำหนดไม่ดีพอ

ปัญหาอาจเกิดได้จาก
การ
ออกแบบ

โครงงานไอทีมีปัญหาได้ง่ายเพราะ:
• พัฒนาทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว
• หน่วยงานเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานตลอด
• พบกับสิ่งไม่คาดคิดเสมอ
การดําเนินการ

• ใช้ความพยายามมากกว่าที่คาดคิด

INFORMATION
SYSTEM

ข้อมูล
: หา
เนือ

• แข่งกับเวลา มีความรีบเร่ง
• มีปัญหา และความประหลาดใจเกิดขึ้นเสมอ
• ขาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
• หยุดๆเดินๆ

ค่าใช้จา่ ย

• ทับถม
• ล่าช้า ฯลฯ

ความผิดพลาดเกิดได้ทุกขั้นตอน

ปัญหาอาจเกิดได้จาก
การ
ออกแบบ

• การวางแผน วิเคราะห์

• การออกแบบ
การดําเนินการ

INFORMATION
SYSTEM

• การ Coding
ข้อมูล
: หา
เนือ

• การทดสอบ
• การ Conversion

การเชื่อมต่อผู้ใช้ :
How User Interacts with System;
Hardware,
On-Screen Commands and
Responses

ค่าใช้จา่ ย

ดังนั้นการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
จึงมีความสำคัญยิ่ง

โครงการที่ดีต้องเริ่มจาก EA
• ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน
• มีใครเกี่ยวข้องบ้าง

• การไหลของงาน กระบวนการทางธุรกิจ
• รายงานที่ต้องการที่จุดต่างๆ
• ความเชื่อมโยงของแต่กระบวนงาน

การพัฒนาระบบงานและการใช้งานข้อมูลในองค์กร มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ใช้ข้อมูลร่วมกัน ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว ที่สามารถตอบคำถามทุกเรื่องได้ดี แต่ถ้าหากต่างคนต่างทำ
โดยไม่วางโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลก่อน การพัฒนาระบบงานและการประยุกต์ใช้จะเป็นปัญหามาก

1. ต่างคนต่างทำงาน
2. ต้องการความรวดเร็ว
ในการประมวลผลข้อมูล
(เช่น เพื่อ ตอบการใช้งานเฉพาะเรื่อง)
และสามารถนำข้อมลู มาใช้ได้ทันทีโดย
ไม่ต้อง ผ่าน หรือ รอขั้นตอนการขอข้อมูล
จากหน่วยงานอื่น
ข้อเสีย
1. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล เดิมซ้ำหลายครั้ง
2. เก็บข้อมูลซ้ำซ้อน
3. ข้อมูลที่เก็บนั้นไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อให้เป็น
มาตรฐานสอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลอื่น ดังนั้นใน
อนาคต ทำการ
integration ข้อมูล
จะท าได้ยาก

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่ต่อเชื่อมระบบกันไม่ได้

การพัฒนาระบบงานมีความยุ่งเหยิง
การพัฒนาเป็น ไซโล ระบบงานใครระบบงานมัน
ข้อมูลข่าวสาร ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้การแลกเปลี่ยน ใช้งานร่วมกันเป็นไปได้ยาก
ประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลต่ำ ให้ผลในการใช้งานได้ไม่ดี สร้างแอป ยาก เกิดความขัดแย้งของข้อมูลสูง
ต้องลงทุน และเสียค่าใช้จ่ายโดยรวมสูง เพราะแยกกันคิดแยกกันทำ

สาเหตุที่พัฒนาระบบแยกกัน

• มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยน
อย่างไร

• ฯลฯ

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
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แนวความคิดใหม่ต้องวางข้อมูล และการพัฒนาให้ใช้ร่วมกัน
มีการสร้างและออกแแบโครงสร้างข้อมูลให้เป็น Data Infrastructure ที่ทุกการประยุกต์ใช้ร่วมกันได้

โดยเริ่มจากการวางกลยุทธทางธุรกิจ วางความต้องการ แล้วจึงออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่า โครงสร้างพื้นฐาน

ปัญหา และความท้าทายในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิผล

การจัดทำกรอบ EA จึงมีความสำคัญ
การวางรากฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ระดับข้อมูล
เป็นรากฐานการทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Archetecture
เป็นกลไกทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน ใช้งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน Data Infrastructure จึงมีความสำคัญต่องานพัฒนาเชิงระบบอย่างมาก
เป็นกระบวนการสร้างข้อมูลหลัก และบูรณาการสร้างระบบร่วมกัน เป็นฐานขั้นต้นของการทำสถาปัตยกรรมองค์กร
เป็นหนทางที่ทำให้เกิดการประสานงานข้ามหน่วยงานได้ง่าย โดยเฉพาะการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกับหน่วยงานอื่น
เป็นรากฐานให้ใช้ทรัพยากรในระดับอื่นๆร่วมกันได้ง่ายขึ้น

ปัญ หาในระด บ
ั โครงการ
ั มีรายละเอียด
1. ข ้อกําหนดความต ้องการของ ”โครงการ” พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐส่วนใหญ่มก
ในด ้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ทางเทคนิค
ค่อนข ้างมากและดีระดับหนึงJ (To-Be Technology Architecture)
ในขณะทีข
J ้อกําหนดความต ้องการ ทางด ้าน
กระบวนการทํางาน
(To-Be Business Process/Business Architecture)
รูปแบบข ้อมูล
(To-Be Data Architecture) และ
ัJ การใช ้งาน
ฟั งก์ชน
(To-Be Application Architecture)
D มาก*
ของระบบทีต
J ้องการจ ้างพัฒนานัน
D มักจะมีรายละเอียดอยูน
่ ้อย หรือสัน
D สุดโครงการตามสัญญาแล ้ว
จึงมักส่งผลให ้เมือ
J สิน
หน่วยงานราชการนัน
D ๆ มักได ้รับมอบและ“มีอป
ุ กรณ์” ทีม
J ก
ั จะตรวจรับได ้ครบตาม TOR
แต่อาจจะ “ไม่ได ้ใช ้ระบบงานจริง” เท่าทีค
J วร ทังD นีส
D าเหตุหลักเนือ
J งจาก
ระบบทีพ
J ัฒนาขึน
D นัน
D จะมีเวลาวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานไม่มากพอ
และเพราะไม่ได ้มีการกําหนดรายละเอียดมากนักในสัญญาหรือ TOR
ัJ การทํางานทีจ
ดังนัน
D ระบบทีไJ ด ้รับ...มักจะไม่มฟ
ี ั งก์ชน
J ะเกิดประโยชน์จริง
ต่อองค์กรเท่าทีค
J วร**
* รายงานการสํารวจข ้อกําหนดความต ้องการของโครงการจัดจ ้างพัฒนาระบบไอที ของ 6 กระทรวง ทีใJ ช ้งบประมาณเกิน 100 ล ้านบาท ระหว่างปี 2553-2557 โดยสถาบันนวัตกรรมไอที ม.เกษตรศาสตร์ (2557)
ึ ษาจาก TOR และผลลัพธ์การพัฒนาระบบของหน่วยงานรัฐ (กรม) ปี 2555-2557 โดยสถาบันนวัตกรรมไอที ม.เกษตรศาสตร์ (2558)
** รายงานการสํารวจกรณีศก

ปัญหา และความท้าทายในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบการใช้ อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิผล (ต่อ)

ปั ญ หาในระด บ
ั องค์ก ร(เดีย ว) และ ปั ญ หาในระด บ
ั ประเทศ (GOVERNMENT-WIDE)

3.

ั ทัศน์” หรือ “ยุทธศาสตร์” ด ้านไอซีทข
ปั ญหาในการขับเคลือ
J น “วิสย
ี องประเทศ (เช่น
ั ทัศน์”
กรอบนโยบายไอซีท ี หรือ แผนแม่บทไอซีทข
ี องประเทศ) และรวมทังD “วิสย
หรือ “ยุทธศาสตร์” ขององค์กร (เช่น แผนแม่บทไอซีทข
ี องกรม)
่ ารพัฒนาระบบสารสนเทศทีเJ กิดประโยชน์ และ
ให ้ผันไปสูก
ั ทัศน์และยุทธศาสตร์ทไีJ ด ้กําหนดไว ้อย่างแท ้จริง
ตอบสนองวิสย

สาเหตุหลักส่วนหนึงJ เกิดจาก ความเข ้าใจผิด หรือ ขาดขัน
D ตอนสําคัญ
ในการบริหารจัดการของผู ้เกีย
J วข ้อง เช่น มีการใช ้ทรัพยากรส่วนใหญ่ไป
ทีงJ านออกแบบและพัฒนาด ้าน “เทคโนโลยี” (Technology) ในขณะทีJ
การจัดสรรเวลาและทรัพยากรในการออกแบบ & ปฏิรป
ู กระบวนการทํางาน
(To-Be Business Process Re-design) และ
การออกแบบรูปแบบเอกสารและข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่
(Data Harmonization/Data Architecture) ไม่เพียงพอ เป็นต้น*
* ผู ้บริหาร และผู ้เกีย
J วข ้องส่วนใหญ่ จะมี “ความคาดหว ังสูง” (Over Expectation)
และประเมิน “ทร ัพยากรทีจ
M ะต้องใช้ตาเกิ
่ํ
นไป” (Under Estimation) ในโครงการส่วนใหญ่
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ปัญหา และความท้าทายในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิผล (ต่อ)

ปั ญ หาในระด บ
ั องค์ก ร(เดีย ว) และ ปั ญ หาในระด บ
ั ประเทศ (GOVERNMENT-WIDE)

2.

@ ดร.สมนึก คีรโี ต

ความก ้าวหน ้าของ e-Government Online Services* ในภาพรวม
ของประเทศไทย ยังอยูใ่ นระดับต่าํ เมือ
J เทียบกับนานาประเทศ
4. Connected Government

EGDI ของประเทศไทย
อยูอ
่ ันด ับทีM 102
จาก 193 ประเทศ

บูรณาการกระบวนงานและข ้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานรัฐหรือให ้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ
(G2G, G2C, G2B Integration)

ไทย

(อ ันด ับ 102)

มาเลเซี เกาหลีใ
ย
ต้

35%

50%

88%

14%

40%

77%

34%

73%

82%

94%

24
84% @ ดร.สมนึ
100%
ก คีรโี ต

3. Transactional

ประชาชนสามารถขอบริการจากหน่วยราชการ
ด ้วยการทําธุรกรรมทางออนไลน์ได ้

2. Enhanced

ืJ สารและให ้ข ้อมูล
หน่วยงานภาครัฐมีเว็ปทีส
J อ
กับประชาชนโดยโต ้ตอบได ้สองทิศทาง

1. Emerging
@ ดร.สมนึก คีรโี ต
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หน่วยงานภาครัฐให ้ข ้อมูลพืน
D ฐาน
ทางเว็ปแก่ประชาขน
* UN e-Government Survey 2014 (EGDI – E-Government Development Index)
E—Government Online Services Index (OSI) เป็นดัชนีสําคัญหนึJงในสามตัวของ EGDI

แนวคิดในการออกแบบ EA

แนวคิดในการดำเนินการ EA

ง่ายและ
ยืดหยุ่น
ประสิทธิภาพ
คุ้มค่า

ระบบงานแต่ละระบบ
กรอบสถาปัตยกรรม

การจัดการ Security / Privacy

Capital Planning / Portfolio

การจัดการโครงการ

การจัดการ Configuration / Asset .

การจัดการ Standards .

การจัดการ

กรอบยุทธศาสตร์
Business Process

เชื่อมข้อมูล
และบริการ

Data and
Information
สถาปัตยกรรมระบบ
HW SW

มีความ
มั่นคง
ปลอดภัย

Networks &
Infrastructure

ด ้วยการจั ด ระเบีย บความยุ ง่ ยากต่ า งๆ หลั ก การทีเJ รีย กว่ า “สถาปั ตยกรรมองค์ก ร”
โดยพิจ ารณาปั ญหาต่ า งๆโดยแบ่ ง เป็ นองค์ป ระกอบย่ อ ย (เช่น 4 ระดั บ 10 ด ้าน ตามรู ป ข ้างล่ า ง)*

1. Stakeholders’ needs and requirements

Electronic
Transactional
Services,
Connected
Government,

1. Stakeholders’ needs and requirements

เป้าหมาย

Many Document Requirements
Complicated
Processes

Regional Connectivity

People and Business
In-Readiness

Digital
Government

achieving
the defined
goals
and
objectives

Change
Management

Inadequacy in Technology Infrastructure

System Development
Challenges

เช่น

่ วาม
ไปสูค
เป็นจริง

Laws and Regulations

Many Stakeholders
Budget Issues Inter-Connectivity
Problems
Compliance
Conflict of Interest
Many different ICT systems Governance
Difficulty in trade
data exchange

มาตรฐานแบบเปิด

เราต้องการหลักวิธีการที่เป็นระบบในจัดการกับปัญหา อุปสรรคและความท้าทายที่ซับซ้อน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐทั้งในระดับโครงการ ระดับองค์กร และ
ระดับประเทศ

เราต ้องจั ด ระเบีย บความยุ ง่ ยากต่ า งๆ ทีห
J น่ ว ยงาน เผชิญ อยู ่

เช่น

ความคงทน
ยืนยาวและ
ขยายระบบ
ได้

บริหารจัดการ
และควบคุมได้

ต้องการหลักวิธีการที่เป็นระบบในจัดการกับปัญหา อุปสรรคและความท้าทายที่ซับซ้อน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐทั้งในระดับโครงการ ระดับองค์กร
และ ระดับประเทศ

เป้าหมาย

เน้นคุณภาพ
การให้บริการ
(QoS)

Electronic
Transactional
Services,
จําเป็นทีต
M อ
้ งใช้
หล ักการของ EA
ทงในระด
ั:
ับ
1. Project Level
2. Agency Level
3. Inter-agency Level

Barriers in
Interoperability

Connected
Government,

Many Document Requirements
Complicated
Processes

Difficulty in trade
data exchange

Regional Connectivity

People and Business
In-Readiness

Digital
Government

Inadequacy in Technology Infrastructure

System Development
Challenges

จําเป็นทีต
M อ
้ งใช้
หล ักการของ EA
ทงในระด
ั:
ับ
1. Project Level
2. Agency Level
3. Inter-agency Level

Barriers in
Interoperability
timeline

นํ าเสนอภาพสถานะการณ์ในอนาคต
ทีต
J ้องการไปให ้ถึง
(“To-Be” Architectures)
ของแต่ละองค์ประกอบทังD 10 ด ้านนีD

วิเคราะห์สถานะภาพปั จจุบน
ั
“As-Is” Conditions
(Architectures)
ของแต่ละองค์ประกอบทังD 10 ด ้าน
27

.
*Reference: Dr.Somnuk Keretho, UNNExT Single Window Planning and Implementation Guide, UNESCAP, 2012.

achieving
the defined
goals
and
objectives

Change
Management

timeline
วิเคราะห์สถานะภาพปั จจุบน
ั
“As-Is” Conditions
(Architectures)
ของแต่ละองค์ประกอบทังD 10 ด ้าน

่ วาม
ไปสูค
เป็นจริง

Laws and Regulations

Many Stakeholders
Budget Issues Inter-Connectivity
Problems
Compliance
Conflict of Interest
Many different ICT systems Governance

@ ดร.สมนึก คีรโี ต

องค์ประกอบความสําเร็จ 10 ด ้าน
ทีต
J ้องพิจารณาในการขับเคลือ
J น
การพัฒนาระบบสารสนเทศภาค
รัฐ

นํ าเสนอภาพสถานะการณ์ในอนาคต
ทีต
J ้องการไปให ้ถึง
(“To-Be” Architectures)
ของแต่ละองค์ประกอบทังD 10 ด ้านนีD

.
*Reference: Dr.Somnuk Keretho, UNNExT Single Window Planning and Implementation Guide, UNESCAP, 2012.
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@ ดร.สมนึก คีรโี ต

การก้าวสู่ องค์กรอิเล็กทรอนิกส ์ ต้องการ “สถาปัตยกรรม
องค์กร” (Enterprise Architecture)

สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) คือ อะไร
❑

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)* คือ
กรอบแนวทาง (Framework) และขัน
D ตอนวิธ ี (Method) สําหรับ
การวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และ ขับเคลือ
J นการพัฒนาองค์กร
ั ทัศน์และ
แบบองค์รวม (Holistic Approach) ให ้ตอบสนองต่อวิสย
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
สถาปั ตยกรรมองค์กรประยุกต์หลักการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ทังD
ในด ้านกระบวนการปฏิบต
ั งิ าน (Business Process) ระบบสารสนเทศ
(Information Systems) และเทคโนโลยี (Technology) เพือ
J ขับเคลือ
J น
่
ั
ยุทธศาสตร์ไปสูภาคปฏิบต
ั ิ (Strategic Execution) ให ้สมฤทธิผ
\ ลและ
ให ้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ
J ง (Continuous Improvement)

* ดัดแปลงจากนิยามของ EA ใน US FEA และ Federation of EA Professional Organizations,
Common Perspectives on Enterprise Architecture, Architecture and Governance Magazine, Issue 9-4, November 2013

@ ดร.สมนึก คีรโี ต

สถาปั ตยกรรมองค์กรเป็ นทังD กรอบแนวทาง (Framework) และ ขัน
D ตอนวิธ ี (Method)
ทีใJ ช ้ในการวิเคราะห์และออกแบบพิมพ์เขียว (Blueprints) ทีเJ ป็ นอนาคตขององค์กร
รวมทังD เป็ นเครือ
J งมือช่วยในการจัดทําแผนการพัฒนา (Transition Plan)
ั ทัศน์และยุทธศาสตร์” ขององค์กรให ้กลายเป็ น “ผลลัพธ์ทเีJ ป็ นจริง”
เพือ
J ขับเคลือ
J น “วิสย

“To-Be” Architecture

“As-Is” Architecture

Strategic Execution
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@ ดร.สมนึก คีรโี ต

เว็บ
บราวเซอร์

สถาปั ตยกรรมทําหน ้าทีเJ ป็ นพิมพ์เขียว
ทีม
J รี ายละเอียดมากพอทีจ
J ะสร ้างสิงJ ทีม
J ี
ความสลับซับซ ้อนได ้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์
HW

สถาปั ตยกรรมทําให ้เห็นภาพรวมทังD หมด ช่วย
ลดการทํางานทีผ
J ด
ิ พลาดทีม
J ก
ั เกิดจากความ
เข ้าใจทีไJ ม่ตรงกัน

กระบวนงาน Business process

เว็บเซอรฟ
เวอร์

เชิร์ฟเวอร์
แอปเซอร์เวอร์

เชิร์ฟเวอร์อื่นๆ

กระบวนการดำเนินงาน
สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ

ผู้ใช้งาน

การตรวจสอบสิทธิ์

สถาปัตยกรรมเกี่ยวโยงกับเรื่องต่างๆมาก

ทําไม ต ้องมีสถาปั ตยกรรมองค์กร?

WF

ฐานข้อมูล
WF

กฎเกณฑ์
Workflow
Business
Rules Engine

อินเทอร์เน็ต

Data
ฐานข้อมูล

@ ดร.สมนึก คีรโี ต
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Data
ฐานข้อมูล

Business
Application
Model
Simulation

Business
Process
Engine

Process
model

สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ

พนักงาน/ผู้
ใช้งาน

สถาปั ตยกรรมนํ าเสนอข ้อมูลทีจ
J ําเป็ นกับ
การปรับเปลีย
J นยุทธศาสตร์และใช ้ตัดสินใจเมือ
J มี
การเปลีย
J นแปลงจะทีเJ กิดขึน
D ในอนาคต

เครื่องมือใช้
จัดทำ
Workflow

Business Model

เซิร์ฟเวอร์ จัดการ
Document

เชื่อมต่อกับระบบภายนอก

ฐานข้อมูลเก็บ
เอกสาร

กระบวนงาน
อื่นๆ

ระบบบริหาร
จัดการ

ระบบงานอื่นๆ
กระบวนงาน
ระดับข้อมูล

ระบบการออกใบรับรอง
ระบบลายเซนต์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดการผู้ใช้ User Mgnt.

โครงสร้างพื้นฐาน

การบริหารจัดการด้านการให้บริการของระบบสารสนเทศ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ EA
มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการ
(ISO 20000)
มาตรฐานการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(ISO 29100
Privacy
standard)

มาตรฐานการ
บริหารจัดการ
ความต่อเนื่องใน
การทำงาน
(ISO 22301)

มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ
(ISO 27001)

ระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการ (ISO 20000)

กรอบระบบการส่งมอบการบริการ (Service Delivery Processes)
•
•
•
•
•
•

การจัดการระดับการให้บริการ (Service level Management)
การจัดทำรายงานการบริการ (Service Reporting)
การบริหารความต่อเนื่องและความพร้อมในการบริการ (Service Continuity and Availability Management)
การจัดทำงบประมาณ และงานบัญชีสำหรับการบริการ (Budgeting and Accounting for Services)
การบริหารขีดความสามารถ (Capacity Management)
การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management)

•
•
•

การบริหารองค์ประกอบของระบบ (Configuration Management)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การจัดการส่งมอบและการถ่ายทอด (Release and Deployment
Management)

กรอบกระบวนการแก้ไขปัญหา

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์

(Resolution Processes)

(Relationship Processes)

•

•
การจัดการ Incident และการร้องขอการบริการ (Incident and
Service Request Management)

•

การจัดการปัญหา (Problem Management)

กรอบเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูล
(ISO 29100)
• สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (Information
• คุณภาพระบบที่นำ
rights):
เสนอ(System quality):
– เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบุคคลหรือองค์กร – มาตรฐานของข้อมูล
ที่มีต่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
หรือระบบในด้านการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
• ทรัพย์สินทางปัญญา (Property rights):
และความปลอดภัย
– เป็นเรื่องสิทธิปกป้องทรัพย์สินทาง
ของสังคมที่ผู้ดำเนิน
ปัญญาในรูปของดิจิตอล
การต้องกระทำ
• ความรับผิดชอบความเสีย
• คุณภาพชีวิต (Quality of
life)
หาย(Accountability):
– คุณค่าที่ได้รับจาก
– ความรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหาย
สังคมสารสนเทศและ
หรือสูญเสียต่อคนที่เกี่ยวกับการการเก็บ
สังคมฐานความรู้
หรือใช้สารสนเทศหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา

กรอบกระบวนการควบคุม (Control Processes)

•

การบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business
Relationship Management)
การบริหารผู้ส่งมอบ (Supplier Management)

มาตรฐานสากล
•

ISO/IEC 17799:2005
–

•

Information technology – Security techniques –
Code of practice for information security
management

ISO/IEC 27001:2005
–

Information technology – Security techniques –
Information security management systems -Requirements

การดำเนินการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
•

นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security policy)

•

โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กร
(Organization of information security)

•

การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset management)

•

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human
resources security)

•

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and environmental security)

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
นโยบายความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

การควบคุม
การเข้าถึง
(Access
control)

ความสัมพันธ์กับผู้ให้
บริการภายนอก
(Supplier
relationships)

โครงสร้างด้านความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
(Organization of
information security)

ความมั่นคง
ปลอดภัยด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operations
security)

การเข้ารหัส
ข้อมูล
(Cryptography)

การบริหารจัดการ
Incident ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information
security incident
management)

ความมั่นคง
ปลอดภัยสำหรับ
ทรัพยากรบุคคล
(Human resource
security)

ความมั่นคง
ปลอดภัยด้านการ
สื่อสารข้อมูล
( Communications
security)

ความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (Physical
and environmental
security)

ประเด็นด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและ
การบริหารความต่อเนื่อง
ขององค์กร
(Information security
aspects of business
continuity
management)

การจัดหมวดหมู่
และการควบคุม
สินทรัพย์ (Asset
management)

การจัดหา พัฒนา และ
ดูแลระบบสารสนเทศ
(System acquisition,
development and
maintenance)

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
( Compliance)

การดำเนินการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
•

การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดำเนินงานของเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กร (Communications and operations
management)

•

การควบคุมการเข้าถึง (Access control)

•

การจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (Information
systems acquisition, development and maintenance)

•

การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
(Information security incident management)

•

การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร (Business
continuity management)

•

ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย (Compliance)

การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
BCM Operation : การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (ISO 22301)
การวางแผนและ
การควบคุมการ
ทำงาน

การทดสอบแผน
จัดการความต่อ
เนื่องในการทำงาน

การจัดทำ
กระบวนการและ
แผนจัดการความต่อ
เนื่องในการทำงาน

การประเมินผลกระ
ทบต่อการทำงาน
และการประเมิน
ความเสี่ยง

การกำหนดกลยุทธ์
ในการสร้างความ
ต่อเนื่องในการ
ทำงาน

การออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology)

การดำเนินการออกแบบอ้างอิงแนวทางการออกแบบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากมาตรฐานกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0 (Thailand e-Government
Interoperability Framework version 2.0)

มาตรฐานกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น
2.0 (Thailand e-Government Interoperability Framework version
2.0)

• เลือกเทคโนโลยี “มาตรฐานเปิด”
• Simplify ใช้เทคโนโลยีไม่หลากหลายเกินไปจนทำให้มีซับซ้อนดูแล
• รองรับทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
• ความมั่นคงปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ
• เลือกเทคโนโลยีไม่ล้าสมัย มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/
download/
2558_04_08%203%E0%B8%81%E0%B8%A
3%E0%B8%AD%E0%B8%9A
%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%
E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B9%80%E0%B8%8A
%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%
E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0
%B8%90%E0%B8%9A
%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD
%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%
E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0
%B8%A3%E0%B8%AD
%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%
E0%B8%AA%E0%B9%8C
%E0%B9%81%E0%B8%AB
%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A
%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.p
df

• รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของระบบงานและข้อมูล
• มีมาตรฐานและกระบวนการช่วยให้นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้กับงาน
ใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด
• มาตรฐานที่ใช้ต้องรองรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือองค์กร

ระดั บ ความก ้าวหน า้ (IT ARCHITECTURE)* และประโยชน์ท ี J
่ งค์ก รอิเ ล็ ก ทรอนิก ส ไ
์ ด ้รั บ จาก**
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ก ้าวสูอ
ENTERPRISE ARCHITECTURE MATURITY
1. Business
Silo

Locally
Optimal
Business
Solutions

2. Standardized
Technology

Enterprise-level
Technology
Standardization

3. Optimized
Core

Standardized
Enterprise
Processes/Data

4. Business
Modularity

Business
Value

Standardized
Interfaces and
Business
Componentization

timeline

**ระบบ e-Gov ของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ Business Silo (ส่วนใหญ่เป็น Project-level โดยมีการเชื่อมโยง
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ข้ามโครงการ หรือเชื่อมโยงระหว่างกรมน้อยมาก),
มีการพัฒนาในระดับที่ 2 (Standardized Technology) อยู่บ้าง แต่โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีพัฒนาไปถึงระดับที่ 3 และ 4
* Architecture Maturity Stages (EA as Strategy, Harvard Business, 2006)

@ ดร.สมนึก คีรโี ต

นิยามของ ENTERPRISE ARCHITECTURE*
❑

The Enterprise Architecture (EA) is the organizing logic for
business processes and IT infrastructure,
reflecting the integration and standardization requirements of
the company’s operating models.

❑

The Enterprise Architecture provides a long-term view of a company’s
processes, systems and technologies so that individual projects can
build capabilities
– not just fulfill immediate needs.

* Ross et al, “EA as Strategy”, Harvard Business Press, 2006.
@ ดร.สมนึก คีรโี ต
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STRATEGY FORMULATION TO STRATEGY EXECUTION*

ผลงานวิจัยด ้าน EA AS STRATEGY*

EA เป็ น องค์ ป ระกอบความสํา เร็ จ ขององค์ ก ร แต่ ภ ายใต้ ปั จ จั ย 3 ประการหลั ก

A. Good Business Strategy
เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์-1

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์-2

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์-3

B. Good Foundation for Business Execution
1. Operating Model

กําหนดความต้องการด้าน
Integration &
2. Enterprise Architecture
Standardization
ออกแบบ business operations,
ั
ทีช
M ดเจน
กลไกองค์กร (BA), ISA, TA ทีช
M ัดเจน

จากการสํารวจองค์กรภาครัฐ
และภาคธุรกิจกว่า 450
องค์กร –
พบว่าองค์กรทีป
J ระสบความ
สําเร็จจะมี “ยุทธศาสตร์ทด
ีJ ี
อย่างเดียวไม่เพียงพอ”
แต่ต ้องมี “Foundation for
Business Execution” ทีด
J ี
ด ้วย กล่าวคือ ต ้องมี 3 ปั จจัย
หลัก ดังนีD
1. Operating Model
2. Enterprise Architecture
3. Engagement Model

governance mechanisms to ensure that
business & IT projects can achieve enterprise objectives.
* Ross et al, “EA as Strategy”, Harvard Business Press, 2006.

Enterprise
wide
focus

@ ดร.สมนึก คีรโี ต

อนาคตรูปแบบการสร้าง Cloud จะ
มีมากขึ้น

Enterprise Architecture
Information
Business
System
Architecture
Architecture
Technology Architecture

To-Be
Enterprise
Architecture
Design

Strategy
= City’s strategy &
goals
Enterprise
Architecture
= City Planning

Architecture Governance
Transition Planning

IT Solution
Architecture Design,
Building &
Operation

Programme
or Project
focus

3. Engagement Model

Enterprise Strategy
Business
IT
Strategy
Strategy

Strategy Formulation
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Business Operating Environment
and IT Infrastructure
(IT Solution Architecture Design,
Implementation, Deployment,
Change Adoption & Operation)

System Design
= Building Construction

* ดัดแปลง จาก IBM EA Framework

@ ดร.สมนึก คีรโี ต

แม้แต่การทำให้ฟังก์ชั่นการทำงานในเครือข่ายก็เป็น
แบบเสมือนจริง (Network Functions Virtualisation)
อุปกรณ์เครือข่ายแยกชิ้นแบบเดิม

ฟังก์ชั่นทำงานในเครือข่ายแบบเสมือนจริง

รูปแบบการสร้าง:
•

Internal (private) cloud. Cloud ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานทำงานภายในองค์กร

•

Community cloud. โครงสร้างพื้นฐานของ cloud ที่ใช้จากหลายๆหน่วยงาน
หลายองค์กรเพื่อการสร้าง Cloud แต่ใช้วิธีแบ่งปันและบริหารร่วมกัน

•

Public cloud. cloud ที่เป็นบริการสาธารณะ ให้บริการการใช้ทรัพยากร
คอมพิวเตอร์

•

Hybrid cloud. cloud แบบการผสมผสานหลายอย่างร่วมกัน โดยอาจรวม หลาย
Cloud ไว้ด้วยกัน

Carrier
Grade NAT

CDN

Session Controller

Virtual
Appliance

Virtual
Appliance

DPI
Firewall

SGSN/GGSN

WAN
Acceleration PE Router

•
•
•

Geneva, Switzerland, 4 June 2013

Orchestrated,automatic & remote
install

Standard
Servers
BRAS

Fragmented, purpose-built hardware
Physical install per appliance per site
Dependent by hardware vendors

NIST working definitions
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Independent
Software Vendors

Standard
Storage
Standard
Switch
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อีกเรื่อง คือเทคโนโลยีพัฒนาเร็ว เช่น
IoT ซึ่งอาจสร้างปัญหาในระดับองค์กร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
• ต้องมีการวางแผนที่ดี มีเส้นทางที่ชัดเจน

ขนาดช่องสัญญาณ

ความมั่นคงปลอดภัย

ความถี่การรับส่ง

• ต้องได้รับการใส่ใจอย่างจริงจังของผู้บริหาร

ปัญหาการใช้
Bandwidth
มากไป

มีแนวโน้มที่อุปกรณ์
IoT
จะถูกคุกคามโดย
malicious code

มีการเรียกใช้เครือข่าย
จำนวนมากจนอาจ
ทำให้เครือข่ายล่ม

• ต้องรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
• ต้องเรียนรู้ และรับการถ่ายเทคโนโลยีอย่างเต็มที่
• ต้องวางรากฐานในองค์กรให้มั่นคงแข็งแรง
• ต้องให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม และจริงจัง

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับบุคคลมากที่สุด

สรุป

อนาคต ระบบงานไอที
จะมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง
ที่ทุกหน่วยงานต้อง
พิจารณา

เพื่อให้รองรับประเทศไทย 4.0 (Smart Thailand)
มีการมีการประยุกต์ การสร้างระบบงาน การเปลี่ยน
รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ให้เป็น สมาร์ท
บริการจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
ขอขอบคุณ รศ .ดร.สมนึก คีรีโต ห้องปฎิบัติการวิจัย KU Innova
มก. สำหรับข้อมูล และ สไลด์บางส่วน
ในเอกสารบรรยายนี้
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